
 

 

Woordje van de redactie 
 
Inmiddels is de zomer al weer aangebroken. Voor sommigen biedt deze 
periode meer tijd om de hardloopschoenen wat vaker uit de kast te 
pakken. Anderen nemen nu juist een hardloop pauze en focussen zich 
wat meer op het wandelen, fietsen en zwemmen of andere zomerse 
activiteiten. Welke keuze jij ook maakt, blijf vooral lekker in beweging! En 
dat daar dan zo nu en dan een heerlijke cocktail tegenover staat valt echt 
wel te verantwoorden.  

Een heel fijne zomer gewenst!  
 

Loopagenda zie ook de 
website: 

- 15 augustus: 
Hoevense Polderloop 
http://hoevensepolde
rloop.nl/contact/mail 

- 3 september: 10 
miles 
Tilburghttp://www.til
burgtenmiles.nl/even
ement/contact/ 

 
 

Nieuwsbrief juni 2017 

Inschrijven via RREL voor de van Oers Marathon kan tot 1 augustus a.s.  

Wil je ook een prachtig jubileumshirt ontvangen? Schrijf je dan voor 1 
augustus a.s. via Road Runners Etten-Leur in voor de van Oers marathon op 29 oktober a.s.  
Kijk op de website www.rrel.nl voor meer informatie en het inschrijfformulier.  

 
Waardevolle spullen 
Vanaf de eerstvolgende training bij Focus (ELKV) is het weer mogelijk om je waardevolle spullen in te 
leveren. Je kunt je spullen in een bakje leggen, dit bakje vind je voor de training in de kantine. 
Gedurende de training staat dit bakje in een kluisje. Marc Hoskens beheert de sleutel en zorgt ervoor 
dat na de training iedereen weer bij zijn spullen kan. 

Hoevense Polderloop 
Op dinsdag 15 augustus vindt de Hoevense Polderloop plaats. Als vereniging ondersteunen we dit 
evenement. Dit is dan ook de enige dinsdag per jaar dat de dinsdagavondtraining vervalt. In plaats 
daarvan hopen we jullie natuurlijk in grote getallen op dinsdag 15 augustus in Hoeven te zien. Meer 
informatie vind je via de link in de loopagenda.   

 

 

 

 



 

 

Een woordje van het bestuur – Wim Oostdijk 

Hallo leden, 
 
Er is mij als bestuurslid gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Ik denk niet dat het 
nodig is om mezelf voor te stellen, de meesten zullen mij wel kennen.  
 
Ik loop inmiddels al meer dan 20 jaar bij Road Runners Etten-Leur en als trainer heb ik alle 
groepen, behalve groep 7 mogen trainen. Momenteel ben ik al een paar jaar invaltrainer. Als een 
trainer verhinderd is neem ik zijn/haar groep over. Dat betekent dat ik de ene week voor groep 2 
kan staan en de volgende week voor groep 5. En als alle trainers aanwezig zijn kan ik zelf 
meetrainen.  
Voor mij een leuke uitdaging met heel veel variatie, meestal weet ik pas op dinsdagavond wat ik ga 
doen. Maar de variatie zit hem ook in wat voor training de groep gaat krijgen, zitten ze in een 
opbouw fase naar een wedstrijd of juist in een rustperiode na een intensieve periode. Waar wordt 
de training geven? Wat hebben we nodig om het trainingsschema uit te voeren, een parcours  om 
afstand en tijd te kunnen meten, wordt het een rondje door het dorp voor een minutenloop, een 
viaduct voor krachttraining of naar de skatebaan om in een spelvorm te trainen? En wat zijn de 
omstandigheden, trainen we in het donker/licht, misschien extreem warm zoals de laatste weken of 
zit er onweer in de lucht? Al deze vragen gaan door je hoofd waarop je een antwoord wilt hebben 
voordat je met de groep op stap gaat. Eenmaal alles opgeslagen op je harde schijf kan de groep 
mee maar nu geen variabelen meer.  
Omdat we roadrunners zijn en deelnemen aan het verkeer is er discipline nodig. En dat kan de 
trainer niet alleen, daar is de complete groep voor nodig. We lopen 2 aan 2 links van de weg, als 
het druk en smal is gaan we achter elkaar lopen. Omdat we vaak op het fietspad lopen houden we 
rekening met aanwezige fietsers en geven ze de ruimte om te passeren en in te halen.  
Op kruisingen moet het veilig zijn om over te steken, niet alleen voor de voorste lopers maar voor 
heel de groep. En we gedragen ons als voorbeeldige verkeerdeelnemers.  
Maar er is meer wat we kunnen tegenkomen onderweg, paaltjes, scheve stoeptegels, drempels, op 
en afstapjes, takken, hondenpoep, noem het maar op.  
 
Dus: waarschuw elkaar voor elk mogelijk gevaar. 
 
En dat maakt onder andere het trainersvak zo leuk, om met alle variabelen een nuttige en leuke 
training in elkaar te steken en de gezamenlijke discipline dat we allemaal veilig terugkeren! 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Oostdijk 

 



 

 

Terugblik Lelieloop 

Op 5 juni 2017 hebben wij weer onze Lelieloop gehouden. De 
weergoden waren ons goed gezind, de loopomstandigheden waren uitstekend. Hoewel 
het warme heeft gezorgd voor een iets lagere opkomst, hebben velen deze dag genoten 
van een geweldig sportevenement op De Leur rondom molen De Lelie. Het startschot 
werd dit jaar gegeven door onze eigen molenaar Fer van Bergen. Hij heeft letterlijk het 
stokje overgenomen van Tiny Augustijn. 

De organisatie had de touwtjes weer strak in handen en de gehele dag is, mede door de 
vele vrijwilligers, uitermate soepel verlopen.  

Kijk op Uitslagen.nl voor jouw uitslag. (of op deze website bij de uitslagen; uitslagen 
RREL). Er zijn ook een aantal leuke video's gemaakt; kijk hiervoor op de Facebook 
pagina; Supporter van Sport Lelieloop of kijk op rrel.nl/lelieloop. Verscheidene prachtige 
foto's, gemaakt door Adrie Raaijmakers, staan ook weer op de website; ga naar 
pagina Foto's 

 



 

 

Lopen in warme omstandigheden, 10 tips 

(bron: run2day.nl) 

1. Ga hardlopen als de zon niet op z'n sterkst is. 
Ga bijvoorbeeld vroeg in de ochtend op pad of aan het einde van de dag als de zon onder gaat. 
 
2. Zorg dat je voldoende drink 
Niet alleen tijdens je training maar gedurende de hele dag. Vooral na je training is het belangrijk je 
vocht weer aan te vullen.  
 
3. Neem drinken en eventueel voeding mee 
Een aanvulling op 2. Zeker wanneer je een lange tocht voor de boeg hebt is het verstandig wat 
drinken mee te nemen. Hiervoor zijn diverse heupgordels verkrijgbaar. 
 
4. Wist je dat je de meeste warmte via je hoofd kwijt raakt? 
Een pet is lekker tegen de zon, maar kan ook een oververhit hoofd veroorzaken. Kies je toch voor een 
pet, neem dan een goed ventilerende pet of kies voor een zweet- of om het zweet en natte haren uit je 
ogen te houden. 
 
5. Pas op dat je geen kreeft wordt! 
Als je hardloopt in de zon dan lijkt het alsof je twee keer zo snel verkleurd. Smeer je goed in met de 
juiste zonnebrand met hoge beschermingsfactor. LET OP: Vooral de oren en neus zijn uitsteeksels die 
erg snel verbranden. 
 
6. Pas op voor tekenbeten 
Kies je ervoor om de schaduw op te zoeken en door het park, bossen of duinen te gaan hardlopen en 
zo de warmte en felle zonnestralen te vermijden? Check dan na je run of je geen teken op je lichaam 
hebt zitten. Laat iemand je haar controleren en controleer je lichaam.  
 
7. Bescherm je ogen 
Draag een zonnebril. Je beschermt je ogen het beste met 100% UV filter glazen. Je kunt zo 
ongestoord genieten van je run in de zon! 
 
8. Neem je telefoon mee in gevallen van nood.  
Het grote gros van de mensen kan al niet meer hardlopen zonder zijn of haar smartphone. Voordeel 
hiervan is dat je altijd bereikbaar bent en in gevallen van nood ook zelf iemand kunt bereiken.  
 
9. Ga samen lopen. 
Zoek een loopmaatje en ga samen op pad. Pas je training op elkaar aan en geniet samen van dit 
heerlijke loopweer. 
 
10. Geniet van het hardlopen! 
Hardlopen mag geen moeten zijn. Ga je liever met dit weer naar het strand, maar laat jouw schema dit 
niet toe? Durf te veranderen en gewoon eens een training over te slaan. Of combineer beide, ga in de 
ochtend vroeg lopen en neem daarna een verfrissende duik! 
  

PRETTIGE ZOMER!!   

 


